Amistar Opti
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID
Jahukaste, ebajahukaste, roostete, kuivlaiksuse, nõe, lehelaiksuste ja varrepõletiku tõrjeks suvija taliodral, suvi- ja talinisul, tritikalel ning rukkil.
Preparaadi vorm:
Toimeaine:
Kasutusala:

Eesti reg. nr.
Pakend:
Valmistamise kuupäev:
Tootepartii number:

Suspensioonikontsentraat (SC)
80 g/l asoksüstrobiin, 400 g/l klorotaloniil
Laia toimespektriga süsteemne ja kontaktne fungitsiid seenhaiguste
tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, tali- ja suvitritikalel ning
rukkil.
0349/19.09.08
250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l ja 10 l
vaata pakendilt
vaata pakendilt

Sisaldab ohtlikke aineid klorotaloniil ja asoksüstrobiin.
Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Amistar Opti`t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Mitte kasutada Amistar Opti`t või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab
klorotaloniili, rohkem kui 1 kg klorotaloniili hektari kohta samal põllul igal teisel aastal.
Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi. Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile
etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu
rohke vee ja seebiga. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka
silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise
korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus
kontsentraati, pöörduge arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile
ega kutsuge esile oksendamist.
Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Hoiutingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla -10ºC ja üle
35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote
kokkupressimist ja kahjustamist.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni
segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle
ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine. Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada
pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Ettevaatust
H317
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318
Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H332
Sissehingamisel kahjulik.
H335
Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H351
Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H410
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P102
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P201
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261
Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P280
Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja
kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuute kahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
P403 + P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P501
Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
SP1
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe1
Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis
sisaldab klorotaloniili rohkem kui 1 kg klorotaloniili hektari kohta samal põllul
igal teisel aastal.
SPe3
Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m
pinnaveekogudest.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Varssavi, Poola
Tootja/pakendaja: Syngenta Supply AG, CH-4002 Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
Toimemehhanism
Amistar Opti sisaldab kahte erinevasse keemilisse klassi kuuluvat toimeainet ja seetõttu sobib
kasutamiseks fungitsiidide suhtes resistentsetele seenepopulatsioonidele. Parim tulemus
saavutatakse pritsimisel haiguse varajases kasvufaasis.

Asoksüstrobiin (strobiluriin) pidurdab spooride idanemist, mütseeli kasvu ja spooride
moodustumist. Mõjub spooridele ja kasvavale seenehüüfile ning pärsib seene hingamist. Liigub
taimes akropetaalselt ja translaminaarselt. Süsteemne ja kaitsev toime avaldub alljärgnevalt:
1. toimib taime pinnal ja peatab haiguse enne kui see kahju tekitab;
2. kinnitub taime pinnale;
3. tungib taime kudedesse ja liigub läbi lehe, kaitstes mõlemat lehepinda haiguse eest;
4. liigub taimesoontesse.
Asosküstrobiin annab parima tulemuse, kui seda pritsitakse enne haiguse ilmumist või haiguse
varajases arengufaasis. Asoksüstrobiinil on taimedele lisaks rohendav mõju st taimede lehed
püsivad kauem rohelised, väheneb taimede abiootiline stress ning suureneb potentsiaalne saak.
Klorotaloniil peatab spooride idanemise, häirides ja blokeerides erinevate ensüümide toimet.
Pärsib seega kogu seene elutsüklit peamiselt spooride idanemise ja leviku kaudu. Püsib
erakordselt tugevalt taime pinnal, on tugeva kaitsva toimega, vähendades samal ajal taimede
abiootilist stressi (sh füsioloogilisi laiksusi) ja tagades tervemad ning tugevamad taimed. On
unikaalse toimemehhanismiga ja seetõttu oluline resistentsuse tekke vältimise strateegias.
Toimespekter
Amistar Opti mõjub kottseente (Ascomycetes), kandseente (Basidiomycetes), teisseente
(Deuteromycetes) ja munaseente (Oomycetes) klassi kuuluvate haigustekitajate vastu nagu
jahukaste, ebajahukaste, roosted, kuivlaiksused, nõed, lehelaiksused ja varrepõletikud.
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Helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)
Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
Pruunrooste ehk leherooste (Puccinia recondita)
Kõrreliste juuremädanik (Gaeumannomyces graminis var. Tritici)
Nisu pruunlaiksus ehk DTR (Drechslera tritici repentis, Pyrenophora tritici repentis)
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis )
Odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres, Drechslera teres)
Odra-leherooste (Puccinia hordei)
Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Sekundaarse hallitusseened (Cladosporium spp., Alternaria spp.)
Füsioloogilised laiksused

Kasutusaeg ja kulunormid
Suvi- ja taliotra pritsitakse kasvufaasis 30-59 (kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni) ning
suvi- ja talinisu, tritikalet ja rukist kasvufaasis 30-69 (kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni).
Parim tulemus saadakse, kui pritsitakse enne haiguse lööbimist või haiguse varases arengufaasis.
Kulunorm: 2,0-2,5 l/ha. 1 pritsimiskord hooajal.
Vee kulu: 200 - 400 l/ha.
Ooteaeg: Puudub.
Paagisegud
Amistar Opti`t võib segada paljude fungitsiidide, insektitsiidide,
mikroelementidega. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada.

akaritsiidide

ning

Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täita 1/4 ulatuses puhta veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus Amistar
Opti`t pritsipaaki ja lase sellel veega seguneda enne teiste toodete lisamist. Täita paak veega,
jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.

Pritsimistehnoloogia
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel
määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha
kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4
m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.
Pritsi puhastamine
Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud
puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja
põhjavee reostumist.
Resistentsus
Toode sisaldab kahte toimeainet asoksüstrobiini 80 g/l ja klorotaloniili 400 g/l. Asoksüstrobiin
kuulub strobiluriinide (Qol fungitsiidid) keemilisse klassi, FRACi (Fungitsiidide resistentsuse
vältimise komitee) klassifikatsiooni järgi hinnatakse strobiluriinide keemilise klassi toimeainete
resistentsusriski kõrgeks (FRAC grupp 11). Klorotaloniil kuulub täiesti erinevasse
klorotaloniilide keemilisse klassi (ftalonitriil fungitsiid, FRAC grupp M5), mille resistentsusriski
hinnatakse madalaks ning mille puhul pole täheldatud resistentsuse teket. Nende kahe erineva
toimemehhanismiga grupi vahel puudub ristresistentsus, mistõttu täiendavad need teineteist oma
toimespektri ja mõju poolest: Qol fungitsiid on pikaajalise haigusi ennetava toimega, samas kui
ftalonitriil fungitsiid on ennetava, laia toimespektriga, unikaalse mitmetoimelise mõjuga. Kahe
erinevasse toimeainete klassi kuuluva toimeaine kombinatsiooni kasutamine on oluline
resistentsuse tekke vältimise strateegias. Toote mõju paljude haiguste vastu võib paraneda
kasutades segus triasooliga. Mitte kasutada madalamaid kulunorme, kui etiketil soovitatud!
Resistentsete seenetüvede tekke vältimiseks on soovitatav rakendada integreeritud taimekaitset ja
järgida taimekaitseprogrammis FRAC`i juhiseid. Toodet tuleb kasutada haiguse varases
arengufaasis või ennetavalt, kui on oht haiguse tekkeks või vastavalt asjaoludele. Kasutamisel
mitte tugineda toote ravivale potentsiaalile. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste
saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk.
Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kasutaja vastutab kahjude
eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Olemasolevate või tekkivate resistentsete
seenetüvede vastu võivad fungitsiidid osutuda väheefektiivseks ning selle tulemusena saak
väheneb. Kuna kõnealuste tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta tootja
ega selle edasimüüjad kahju korvamise eest, mille on põhjustanud fungitsiidide ebatõhusus
resistentsete tüvede korral. Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel
teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa
tootja selle eest vastutada.
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company

